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Değerli Konuklar, 

Firmaların Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin Yöneticileri, 

Değerli Arkadaşlarım, 

Üniversitemizin düzenlemiş olduğu ve genelinde Üniversite – Sanayi İşbirliği, özelinde ise TÜBİTAK 

Bilim İnsanı Destek Programları (BİDEB) Başkanlığı, 2244 Sanayi Doktora Programı 2019 Çağrısı için 

karşılıklı olarak olası iş birliği imkanlarımızın ve fırsatlarımızın değerlendirileceği bu toplantıya 

katıldığınız için sizlere çok teşekkür ediyor, Üniversitemize hoş geldiniz diyorum. 

Detayını birazdan arkadaşlarım sizlere açıklayacaklar ama ben kısaca bahsedecek olursam bu 

çağrının üç ana amacı olduğunu görmekteyiz.  

1) Ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine 

sahip nitelikli insan kaynağının Üniversite - Sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi,  

2) Sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi, 

3) Üniversite / araştırma altyapısı ile sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amaçlarına yönelik olarak 

bu TÜBİTAK BİDEB 2244 Sanayi Doktora Programı çağrısı açılmıştır. 

Biz de bu kapsamda, Çukurova Üniversitesi ile firmanız işbirliğinin geliştirilmesi, TÜBİTAK 2244 

Sanayi Doktora Programı detaylarının anlatılması ve uygun koşulların oluşması durumunda 

programa Üniversitemiz ve Şirketiniz ortaklığında başvuru olanaklarını burada sizlerle birlikte 

değerlendirmeyi amaçladık.  

Değerli Konuklar, 

Sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için Ar-Ge 

harcamaları büyük önem taşımaktadır. 

Ancak, Ülkemizde bu oranın yeterli seviyede olmadığını hepimiz biliyoruz. 

Ekonomik büyüme ile Ar-Ge arasında da pozitif bir ilişki olduğu yine şüphe götürmez bir gerçektir.  

Gelişmiş ülkelerin ihracatı incelendiği zaman da, yüksek teknoloji ürünlerin ihracatta çok önemli bir 

paya sahip olduğu net olarak görülmektedir. 



Ülke olarak ihracatta ortalama kilo başına düşen tutarı artıramıyoruz ve maalesef bu değer hala 1.5 

doların altında. 

Ülkemizin doktoralı insan kaynağına kıyaslamalı olarak baktığımızda ise, Çin'de 1000 kişiye 2.2; 

Amerika'da 1000 kişiye 1.7; Avrupa Birliği ülkelerinde 1000 kişiye 1.5 doktoralı kişi düşerken, 

Türkiye'de bu oranın 1000 kişiye 0.4 oranında olduğunu görmekteyiz. 

Bu oranı düzeltmeye yönelik olarak başta YÖK ve Üniversitelerimiz olmak üzere birçok kurumun 

büyük gayretlerini görmekteyiz. 

YÖK 100/2000 doktora bursu da bu gayretin bir sonucudur. 

Üniversitelerimizde, bu yıl itibarıyla toplam 97 bin öğrencinin doktora yaptığını da bilmekteyiz. 

Değerli Konuklar, 

Bütün bunları dikkate aldığımızda, günümüzde geldiğimiz noktada Üniversitelerin sadece var olan 

bilgiyi eğitim yoluyla transfer etmeleri artık yeterli olmamaktadır.  

Yeni üniversite yaklaşımında araştırma, patent, ürünün ticarileşmesi ve markalaşması döngüsünü 

başarabilme veya buna aktif katkı verebilme konuları çok büyük önem arzetmektedir.  

Üniversitelerin yerel kalkınmada liderlik rolleri de zaten bundan dolayı öne çıkmaktadır.  

Bu durumda, Üniversitelerin eğitim ve araştırma görevlerinin yanı sıra ister üniversite-sanayi 

işbirliği merkezli inovasyonu ele alan üçüncü nesil üniversite tanımı, isterse de bölgesel kalkınmayı 

önceleyen dördüncü nesil üniversite tanımı olsun, sonuç olarak yeni nesil üniversitelerin topluma 

katkı misyonları, demokratik ve sosyal düzenin sürdürülmesinde beşeri ve sosyal sermayeye ne 

kattığı çerçevesinde şekilleneceği ön görülmektedir.  

Üniversiteler sadece bilgi üreten değil, bunu aktaran ve ticari değer yaratan bir hale 

dönüşmektedir.  

Dolayısıyla, teknolojik yeniliklerin akademiyle harmanlanması ve sanayiye katkı sağlaması doğal 

beklenti haline gelmiş ve bu durum da üniversiteler açısından asıl farklılığı yaratan yön olmuştur.  

Sonuç olarak, bugün burada görüşeceğimiz bu çağrı daha önce de yapılmış ve maalesef bölge 

üniversitelerimiz ve sanayimiz bu imkandan pek de yararlanamamıştı. 



Bu çağrının sonucunun açıklandığı TÜBİTAK’taki törende, 513 Sanayi Doktorasından sadece 3’ünün 

Üniversitemize ait olması, bizlerin bu konuda daha yapacak çok işimiz olduğunu bizlere 

göstermektedir diye düşünüyorum. 

Ancak, Üniversitemizin bu konuda başarılı olma motivasyonun ve iradesinin tam olduğunu sizlere 

bildirmek istiyorum. 

İnanıyorum ki bu konuda, sizlerle el ele vererek çok daha iyisini başarabiliriz. 

Yine ümit ediyorum ki, burada tüm tarafların kazanacağı çok güzel kararları ve sonuçları hep birlikte 

alabiliriz. 

Şimdi isterseniz önce kısaca bir tanışalım ve sonra TÜBİTAK BİDEB 2244 Sanayi Doktora Program 

Çağrısının detaylarını içeren bir sunumu arkadaşlarım bizlere sunsunlar, sonra da Üniversitemiz ve 

Şirketiniz ortaklığında başvuru olanaklarını burada sizlerle hep birlikte tartışıp değerlendirelim. 

 

Prof.Dr. Mustafa KİBAR                              

Çukurova Üniversitesi Rektörü  

 

 

 


